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נקסטקום קידוחים אופקיים
פיסגת הטכנולוגיה התת-קרקעית

יותר  לרשותכם  מעמידה  נקסטקום  קבוצת 
התת- החפירות  בתחום  ניסיון  שנות  מ-20 
קרקעיות והקידוחים האופקיים ומגוון שירותים 
מתקדמים להנחת תשתיות - משלב הייעוץ, 
הפרויקט  ניהול  ועד  הרישוי  התכנון,  המיפוי, 

וביצועו בשטח.

נקסטקום קידוחים אופקיים
לפריסה מהירה ויעילה של תשתיות

טכנולוגיית הקידוחים האופקיים של קבוצת נקסטקום, 

מאפשרת לכם לפרוס תשתיות של כבלי תקשורת 

)סיבים אופטיים(, צנרת ביוב ומים, צנרת גז, צנרת 

חשמל, צנרת תעשייתית ועוד, במהירות, ביעילות 

ובבטיחות מלאה - תוך הפרעה סביבתית מינימלית 

והקפדה על איכות הביצוע.



התת-קרקעיות  החפירות  סוגי  בכל  מקצועית  והתמחות  מוכח  ניסיון  נקסטקום  לקבוצת 
והקידוחים האופקיים בשיטת HDD והיא מספקת לכם ליווי מלא בכל שלבי הפרויקט, תוך 

מתן מענה מלא לדרישותיכם ועמידה קפדנית בלוחות הזמנים:

בסטנדרטים  משירות  נהנים  נקסטקום  קבוצת  לקוחות 
חברת  קבלני  נמנים  וביניהם  ביותר  הגבוהים  המקצועיים 
רשויות  פרטנר,  סלקום,  הוט,  בזק,  הביטחון,  משרד  החשמל, 
מקומיות, חברות חלוקה והולכה של הגז, תאגידי מים, קיבוצים, 
קבלן  היא  נקסטקום  קבוצת  בניין.  וקבלני  ממשלה  משרדי 
מאושר של משרד הביטחון )מנה"ר( לביצוע פרויקטי הרחבה 

ותחזוקה כאחד.

לצוותי הקידוחים ולמפעילי מכונות הקידוח של נקסטקום, ידע רב, הסמכה מקצועית עדכנית וציוד קידוח מהמתקדמים 
מסוגו בעולם. ציוד זה, כולל מספר מכונות קידוח המיועדות לטווחים של יותר מ-1000 מטרים ולקטרים של 40" ומעלה 
אורבנית  סביבה  קשה,  קרקע  כגון:  מאתגרים,  בשטחים  קידוחים  כולל   - הקרקע  סוגי  בכל  לקידוחים  מתאים  והוא 

צפופה, קידוחים מתחת לתוואי כביש קיים ועוד.

קבוצת נקסטקום
תשתית של לקוחות מרוצים

עמרי שחר - תפקיד תפקיד:

0 5 2 - 2 6 2 5 9 0 1
אבי איתח - תפקיד תפקיד:

0 5 2 - 2 6 2 5 9 0 2

למידע נוסף ולייעוץ מקצועי ללא כל התחייבות, צרו קשר:

info@nextcomgroup.com  1-800-488-488

www.nExTcomgRouP.com

ותכנון  ייעוץ  שירותי 
להנחת תשתיות.

מיפוי ואיתור תשתיות תת-
קרקעיות קיימות, באמצעות 

מערכות ייעודיות והוצאת היתרים.

ניהול וביצוע קידוחים מסוגים 
שונים: קידוח אופקי, קידוח 
דחיקה, קידוח בסלע ועוד.

תשתית של ידע וטכנולוגיה
בתחום הקידוחים האופקיים


